
 

 

 

 

ПРОМОВИСАНИ ДОКТОРИ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ  

 

19. јун 2020. године 

 

 

Филозофски факултет 

1. Бојан Ђокић, доктор наука – историјске науке 

2. Исидора Вотлс, доктор лингвистичких наука 

3. Душан Вуковић, доктор психолошких наука 

4. Јасмина Кнежевић, доктор књижевних наука 

5. Викторија Кромбхолц, доктор књижевних наука 

6. Шаролта Кулчар, доктор наука – филолошке науке 

7. Ивана Мартиновић Барбул, доктор наука – методика наставе 

8. Немања Мићић, доктор наука - филозофске науке 

9. Милена Миловановић, доктор наука – методика наставе 

10. Раде Ристановић, доктор наука – историјске науке 

11. Горан Рујевић, доктор наука - филозофске науке 

12. Анита Тот, доктор наука – филолошке науке 

13. Снежана Шевић, доктор наука – методика наставе 

 

Грађевински факултет Суботица 

1. Ђерђ Варју, доктор техничких наука 

 

Природно-математички факултет 

1. Мирјана Ћук, доктор наука – биолошке науке 

2. Милица Беган, доктор наука – гео-науке 

3. Миња Богуновић, доктор наука – науке о заштити животне средине 

4. Радослав Божић, доктор наука – методика наставе 

5. Елеонора Бошковић, доктор наука – биолошке науке 

6. Ана Вестек, доктор наука – биолошке науке 

7. Снежана Гордић, доктор наука – математичке науке 

8. Марко Гргић, доктор наука-науке о заштити животне средине 

9. Бојан Дамњановић, доктор наука – еколошке науке 

10. Давид Кнежевић, доктор наука – физичке науке 

11. Бранко Кордић, доктор наука – хемијске науке 

12. Тихомир Лазаревић, доктор наука – методика наставе 

13. Роберт Лакатош, доктор наука – физичке науке 

14. Комненов Марјан, доктор наука – биолошке науке 

15. Јасмина Никић, доктор наука – науке о заштити животне средине 

16. Тијана Николић, доктор наука – еколошке науке 

17. Мирјана Петронијевић, доктор наука – науке о заштити животне средине 

18. Дуња Поповић, доктор наука – биолошке науке 

19. Гордана Пуцар Милидраг, доктор наука – науке о заштити животне средине  

20. Борис Радак, доктор наука – биолошке науке 



21. Даворка Радаковић, доктор наука – рачунарске науке 

22. Димитрије Радишић, доктор наука – биолошке науке 

23. Милана Ракић, доктор наука – биолошке науке 

24. Милица Ранчић, доктор наука  – гео-науке 

25. Ивана Сентић, доктор наука  – гео-науке 

26. Јелена Текић, доктор наука – рачунарске науке 

27. Соња Трифунов, доктор наука – еколошке науке 


